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Rada Biblioteczna

W

dniu 17. 03. 03r. odbyło się posiedzenie Rady
Bibliotecznej.
Porządek obrad.
1. Przyjęcie protokółu nr 1 z posiedzenia Rady
Bibliotecznej w dniu 16. 01. 03r.
2. Propozycja współpracy w zakresie gromadzenia
zbiorów:
a. podręczników
b. czasopism imprtowanych
3. Proponowane zmiany w Regulaminie Rady
Bibliotecznej.
4. Sprawy personalne – powierzenie funkcji
kierownika
Oddziału
Magazynów
i
Udostępniania Zbiorów mgr Alicji Portacha.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Obradom przewodniczył prof. Andrzej Biń
Członkowie Rady Bibliotecznej uczcili minutą ciszy
pamięć prof. Teresy Zarębskiej, która przez wiele lat była
przedstawicielem Wydziału Architektury w Radzie
Bibliotecznej.
Prorektor ds. Nauki w swoim wystąpieniu
otwierającym posiedzenie zapewnił, że Władze
Politechniki Warszawskiej zdając sobie sprawę z ważnej
roli jaką pełni Biblioteka Główna w systemie naukowodydaktycznym uczelni dołożą wszelkich starań, aby
zapewnić Bibliotece Głównej fundusze niezbędne do jej
prawidłowego funkcjonowania. Jednocześnie zostaną
podjęte starania w KBN i MENiS o wydzielenie
z przyznawanych dotacji środków na działalność
Biblioteki Głównej.
Dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska przedstawiła
propozycje współpracy w zakresie gromadzenia
podręczników. Przy wzrastającej liczbie studentów,
którzy stanowią ok.80-85% użytkowników Biblioteki
Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego
oraz przy wzroście cen wydawnictw, dyrekcja Biblioteki
Głównej nie jest w stanie zwiększyć liczby kupowanych
egzemplarzy podręczników. W związku z tym niezbędna
jest współpraca przedstawicieli Wydziałów w Radzie
Bibliotecznej z Oddziałem Gromadzenia i Zbiorów
Specjalnych w celu maksymalnie racjonalnego
zagospodarowania środków jakimi będzie dysponować
Biblioteka Główna w 2003 roku.

kwiecień 2003
Następnie dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska
omówiła problemy związane z gromadzeniem i
prenumeratą wydawnictw ciągłych. Aktualną tendencją
KBN jest kierowanie dotacji tylko na dofinansowanie
dostępu do czasopism elektronicznych. Przedstawiciele
Wydziałów w Radzie Bibliotecznej wspólnie z dyrekcją
Biblioteki Głównej powinni zdecydować w jakim stopniu
można zrezygnować z prenumeraty czasopism w wersji
tradycyjnej na rzecz czasopism w wersji elektronicznej.
Uzyskane w ten sposób oszczędności mogłyby zostać
przeznaczone na zakup innych baz i książek. Dyrekcja
Biblioteki Głównej przewiduje, że jeśli dotacja KBN
przeznaczona na prenumeratę czasopism pozostanie na
zeszłorocznym poziomie to konieczne będzie kolejny raz
ograniczenie liczby prenumerowanych czasopism
importowanych.
Rada Biblioteczna wyłoniła zespół do spraw
weryfikacji prenumeraty czasopism w składzie: prof.
Andrzej Biń, prof. Tomasz Lewiński, prof. Marek
Marczewski, dr Jeremi Naumczyk, prof. Sławomir
Tumański, dr Adam Woźniak.
Następnie
prof.
Andrzej
Biń
przedstawił
proponowane zmiany w Regulaminie Rady Bibliotecznej.
A. Uzupełnienie punktu 8 Regulaminu o zapis
poszerzający kompetencje Rady – „opiniowanie
wniosków w sprawach nagród i odznaczeń.
B. Uzupełnienie Regulaminu o punkty ściśle
określające tryb zwoływania i zakres spraw,
o których może wyrażać opinię Prezydium
Rady Bibliotecznej.
Punkt A proponowanych zmian w wyniku jawnego
głosowania został przyjęty.
Prof. Andrzej Biń przedstawił proponowane zmiany
w Regulaminie określające kompetencje Prezydium.
Po wnikliwej dyskusji w wyniku jawnego głosowania
punkt B nie został przyjęty. Rada Biblioteczna poparła
wnioski przedstawione przez mgr Annę Kaczyńską:
1. Nie uzupełniać Regulaminu Rady o punkt B
proponowanych zmian.
2. Wszystkie sprawy są omawiane lub opiniowane
na
zwyczajnych
lub
nadzwyczajnych
posiedzeniach Rady Bibliotecznej.
Dyrektor mgr Elżbieta Dudzińska przedstawiła
kandydaturę mgr Alicji Portacha na stanowisko
kierownika Oddziału Magazynów i Udostępniania
Zbiorów. Mgr Alicja Portacha przez dwa lata pełniła
obowiązki kierownika Oddziału i wywiązywała się
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z powierzonych obowiązków bardzo dobrze. Dyrekcja
Biblioteki Głównej na podstawie dwuletniej współpracy
jest głęboko przekonana, że jest to osoba spełniająca
warunki pozwalające jej zostać kierownikiem Oddziału
Magazynów i Udostępniania Zbiorów.
W wyniku tajnego głosowania Rada Biblioteczna poparła
wniosek.
(T.S.)

Digitalizacja zbiorów

W

dniach od 10 do 14 marca w Wyższej Szkole
Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbył się
kurs dla pracowników bibliotek i archiwów nt.
„Digitalizacja zbiorów – ochrona i udostępnianie”. Było
to kolejne spotkanie w ramach kształcenia i doskonalenia
kadr dla nowoczesnych bibliotek. Na 5-dniowych
warsztatach zaprezentowano teoretyczne, praktyczne
i ekonomiczno-organizacyjne aspekty mikrofilmowania
i igitalizacji zbiorów. Program kursu obejmował
kształcenie umiejętności przygotowania elektronicznych
edycji dokumentów, tworzenie tekstu elektronicznego
oraz rozeznanie w zakresie udostępniania zasobów
w sieciach lokalnych i Internecie. Wykłady wzbogacone
zostały prezentacją nowoczesnego sprzętu stosowanego
w digitalizacji: kamer hybrydowych, skanerów do
mikrofilmów, fotograficznych aparatów cyfrowych.
Tematyka kursu odzwierciedla kierunek rozwoju
współczesnego
bibliotekarstwa
oraz
jego
rolę
w społeczeństwie informacyjnym. Współczesne tempo
tworzenia i przepływu informacji wymaga stworzenia
systemu
umożliwiającego
dostęp
do
dużych
uporządkowanych zbiorów wiedzy w formie cyfrowej. To
zadanie musi spełniać biblioteka cyfrowa, której
podstawą jest elektroniczna forma dokumentu.
Zaprezentowane na kursie doświadczenia organizacyjne,
prawne I technologiczne powstającej Wielkopolskiej
Biblioteki Cyfrowej mogą być wykorzystane przez inne
placówki pragnące współtworzyć sieć bibliotek
elektronicznych ale uświadamiają nam również, że droga
do nowoczesnych form działania nie będzie łatwa.
W kursie uczestniczyli i świadectwa otrzymali
pracownicy Biblioteki Głównej: mgr Jan Zaleski i mgr
Hanna Zdunek.
(H.Z.)

Szkolenia

W

dniach 7 i 14 kwietnia br. w Bibliotece Głównej
odbyły
się
szkolenia
wewnętrzne
nt.
Zaawansowane możliwości użytkowania z
programów. Przedmiotem szkolenia było m.in. odczyt
zawartości CD-ROMu, ZIPowanie, zaawansowane
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korzystanie z przeglądarek internetowych i menu
podręczne (kontekstowe) oraz DTP - prace edytorskie
przy pomocy komputera i korzystanie ze skrótów
klawiaturowych dostępnych w środowisku Windows.
W szkoleniu uczestniczyło ok. 60 osób.
Planujemy następne szkolenia dla pracowników,
o których poinformujemy e-mailem.
(agaw)

Zmiany w ALEPHie

Z

przyjemnością informujemy, ze wykorzystując
materiały nadesłane przez firmę Aleph Polska czym
prędzej zrealizowałyśmy pomysły, które od dawna
chciałyśmy wprowadzić, jednak przeszkodą w tym był
brak narzędzi.
Stworzyliśmy możliwość oglądania nabytków. Ponieważ
sprawa jest bardzo świeża, wiec wymaga jeszcze
dopracowania, ale efekt jest – działa!
Zapytanie odsyła do zestawu za kwiecień, który powstaje
od kilku dni.
Druga rzecz - coś co spędzało nam sen z powiek od
dawna, to odesłanie z listy układu działowego zbiorów
do zestawu rekordów w katalogu.
Posługując
się
mechanizmami
Alepha
udostępnialiśmy dotychczas indeks symboli układu
działowego pobieranych z rekordów. Jednak opis do tych
symboli przechowywany jest w osobnym pliku.
Przy pomocy linku nowego typu mogliśmy uczynić
pomocniczy zestaw działów aktywnym i konkretne działy
i poddziały bezpośrednio połączyć z zestawami rekordów
w katalogu: http://www.bg.pw.edu.pl/dzialy.html
To dziala super!
Mamy i inne pomysły na wykorzystanie tego
mechanizmu, a o wynikach będziemy informować.
(agaw, grkiw)

Spotkanie w BUW

W

dniu 11.04.03r w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego
odbyło
się
spotkanie
z przedstawicielem
wydawnictwa
Kluwer
Academic Press, które udostępnia swój serwis
elektroniczny połączony z obecnie dostępnymi usługami
Ovid Technologies.
Dostęp do książek i czasopism w wersji
elektronicznej wydawnictwa Kluwer poprzez Ovid
pozwala na połączenie poszukiwań w bazach
bibliograficznych – abstraktowych z bezpośrednim
dostępem do baz pełnotekstowych. Wydawnictwo planuje
utworzenie linków do udostępnianych książek w wersji
elektronicznej.
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Serwis elektroniczny wydawnictwa Kluwer,
udostępniany poprzez Ovid, umożliwia też tworzenie
własnych linków np. do katalogów czasopism bibliotek,
które posiadają poszukiwane czasopisma w wersji
tradycyjnej.
Do końca kwietnia 2003r. ze strony domowej
Biblioteki Głównej dostępna jest baza KLUWER on-line
books.
(T.S.)

Spotkanie robocze

W

dniu 04.03 br. odbyło się wyborcze spotkanie
dyrekcji z pracownikami Ośrodka Informatyzacji,
Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału
Czasopism na temat zmian na stronie WWW Biblioteki
Głównej, w celu usprawnienia i uaktualnienia informacji
o działalności Biblioteki Głównej.
(E.D.)

Budżet 2003

W

związku z przygotowaniem budżetu na rok 2003
dyrekcja zaprosiła na spotkania:
• w dniu 24.02 Przewodniczącego Senackiej
Komisji Mienia i Finansów prof. Romana
Gawrońskiego
• w dniu 26.02 Dyrektora Administracyjnego mgr
inż. Andrzeja Bryłę
W czasie spotkań przedstawiono potrzeby finansowe
Biblioteki Głównej w zakresie działalności bibliotecznoinformacyjnej.
Spotkanie
z
dyrektorem
Bryłą
kontynuowano w dniu 01.04, wręczając pismo
informujące o potrzebach w zakresie zapewnienia
użytkownikom i pracownikom właściwych warunków
pracy i studiów.
(E.D.)

Wirtualna Politechnika

W

dniu 12.03 dyrekcja zaprosiła prof. Bogdana
Galwasa w celu wstępnego omówienia współpracy
przy zapewnieniu studentom „wirtualnego” dostępu
do krajowej i światowej informacji naukowej.
(E.D.)

Społeczny inspektor BHP

W

dniu 18.03 odbyły się wybory
społecznego
inspektora bhp, którym została dla Biblioteki

Głównej i Centralnego Ośrodka Informatyki mgr Alicja
Cisak.
(E.D.)

SPIE

D

yrekcja Biblioteki Głównej otrzymała propozycję
przejęcia w formie depozytu biblioteki Polskiej
Sekcji
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Optoelektro-ników. Prowadzone są rozmowy w celu
ustalenia zasad przejęcia zbiorów i ich udostępniania.
(E.D.)

Konferencja

W

dniu 20-21.03 odbyła się konferencja nt.:
„Akademickie Centrum Zasobów Informacyjnych”,
organizowana
przez
Bibliotekę
Główną
Politechniki Świętokrzyskiej. W konferencji wzięli udział
dyrektorzy Elżbieta Dudzińska i Jan Zaleski, którzy
przygotowali referat: „Potrzeby użytkowników bibliotek
szkół wyższych i możliwości ich realizacji”.
(E.D.)

IE Compendex
5 marca br. odbyło się spotkanie przygotowane wspólnie
przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej
i p.Nicka Turnera dla użytkowników baz IE Compendex
i INSPEC.
Podczas prezentacji zostały omówione i pokazane
nowe możliwości jednoczesnego wyszukiwania w obu
bazach
danych
dzięki
dodatkowym
funkcjom
zastosowanym w bazie IE Compendex.
Nowy sposób wyszukiwania jest nadal aktywny
i można z niego korzystać pod adresem:
www.engineeringvillage2.org
W
spotkaniu
wzięli
udział
bibliotekarze
reprezentujący biblioteki zainteresowane przystąpieniem
do konsorcjum IE Compendex, jak również bibliotekarze
sieci i użytkownicy Politechniki Warszawskiej.
(A.T.)

Goście
8 kwietnia miała miejsce wizyta grupy bibliotekarzy
z Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Zainteresowanie bibliotekarzy z Siedlec skupiło się
na działalności Ośrodka Informacji Naukowej i Ośrodka
Informatyzacji. Gościom zaprezentowano m.in. specyfikę
dokumentowania dorobku naukowego naszej uczelni w
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bazie BIBLIO, bazy danych udostępniane w sieci
uczelnianej oraz system komputerowy ALEPH.
(A.T.)
7.03. zwiedzała Bibliotekę Główną grupa uczniów
z Liceum im. S. Staszica.
W dniu 8 kwietnia 2003 Bibliotekę Główną PW
odwiedzili
studenci
belgijscy
uczestniczący
w międzyuczelnianym seminarium zorganizowanym
przez koło naukowe Wydziału Elektrycznego PW.

Ośrodek
Informacji
Naukowej
przypomina
o testowanych bazach:
KLUWER on-line eBOOK - do 26 kwietnia br
KnowEurope - do końca kwietnia
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